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Sammanfattning av samrådsprocessen under åren 2000 till 2022
angående stickmyggbekämpning i Nedre Dalälven
Martina Schäfer & Jan O. Lundström

Sedan augusti 2000 har personal vid Biologisk Myggkontroll deltagit i ett stort antal möten,
där den planerade bekämpningens lokalisering, omfattning och de mycket små förväntade
effekterna på naturmiljön har redovisats och diskuterats. Fram till 2011 var
Kemikalieinspektionen den ansvarade myndigheten och mellan 2000 och 2011 deltog vi i ett
stort antal informationsmöten med befolkningen, kommunala myndigheter, berörda
länsstyrelser och centrala myndigheter (Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket).
Från och med 2012 tog Naturvårdsverket över som myndighet som prövar Natura 2000tillstånd och dispens för spridning med helikopter. Sedan 2012 har vi haft årliga
samrådsmöten med tillsynsmyndigheterna (4 länsstyrelser, 7 kommuner). Dessutom har vi
deltagit i möten med kommunala myndigheter samt möten med regioner. Vi har vidare haft
ett antal informationsmöten på Naturvårdsverket och för regeringen, bland annat om
alternativa bekämpningsmetoder med steril insektsteknik. Inför den aktuella ansökan hölls
ett samrådsmöte med tillsynsmyndigheterna den 8:e mars 2022.
Befolkningens och andra intressenters synpunkter uppmärksammas och diskuteras
återkommande exempelvis medverkar vi i offentliga möten organiserade av Föreningen för
myggbekämpningen, såväl årsmöten som specifika informationsmöten till allmänheten. På
dessa möten framkom tydligt befolkningens krav på fungerande stickmyggbekämpning och
oron över ovissheten gällande årliga tillstånd och finansieringen. Senast deltog vi på
föreningens årsmöte den 24:e april 2022.
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756 46 Uppsala

Markägarkontakt: Samtliga berörda markägare (enskilda, företag och samfälligheter) får en
skriftlig förfrågan om att ge tillstånd för myggbekämpning under fem år. I förfrågan finns
också angivet vart man kan vända sig om man har några funderingar om bekämpningen.
Sedan många år är antalet markägare som inte medger tillstånd för bekämpning på sin mark
oförändrat. Vi har dessutom SMS-kontakt med ägare till hästar, nötboskap, får och getter,
för att informera innan helikopterbekämpning och även muntlig kontakt om de så önskar.
Andra allmänhetskontakter: Kontakterna med allmänheten via telefon och email har varit
och fortsätter att vara omfattande men har inte metodiskt noterats. Året runt, med ökande
intensitet under främst april till september får vi dock ett stort antal telefonsamtal, rätt
många email och även enstaka brev från privatpersoner. Den absoluta majoriteten är från
personer med anknytning (fast boende, sommarboende, turister, personer som funderar på
fastighetsförvärv, etc) till de myggdrabbade områdena vid Nedre Dalälven, men vi får också
frågor från personer boende i andra delar av landet.
Slutsats: Sammantaget har vi därmed under 22 år genomfört en mycket omfattande
samrådsprocess som innehåller ett stort antal möten med befolkningen, med enskilda, med
kommunala myndigheter inklusive kommunala tillsynsmyndigheter, med regionala
myndigheter inklusive regionala tillsynsmyndigheter och med den centrala myndigheten
Naturvårdsverket. Även Regeringen via Miljödepartementet har vid ett flertal tillfällen
kontaktat oss med frågor om planerad myggbekämpning, dess lokalisering, omfattning och
eventuella påverkan på naturmiljön.
Vi anser därmed att processen väl uppfyller de legitima krav som kan ställas på samråd,
utökad samråd och samråd med enskilt berörda.

2

